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Z á p i s n i c a  
 

z 21. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  

dňa 04.01.2013 v zasadačke obecného úradu v Príbelciach so začiatkom o 18:00 hod. 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

3. Vzdanie sa mandátu starostu obce Príbelce 

4. Riešenie situácie so zastupovaním starostu 

5. Rôzne  

6. Diskusia 

7. Návrh na uznesenie 

8. Záver 

 
Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Bod 1/ Otvorenie 

     Zasadnutie OZ zahájil zástupca starostu obce Ing. T.Čierny a privítal všetkých prítomných, 

ktorých oboznámil s programom. Pripomienky nemal nikto. Ing. T.Čierny informoval, že OZ 

je uznášania schopné. 

 

Uznesenie č. 1/2013 zo dňa 04.01.2013: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I. schvaľuje 

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  

 

Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 

 

 

Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 

     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý  Mgr. Vozár a za členov komisie p. Parkáni 

a Ing. Ďuriš. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Jakuš a p. Ďurčok. Za zapisovateľku 

bola určená Ing. Lupová.  

 

Uznesenie č. 2/2013 zo dňa 04.01.2013: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I. schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Vozár -  predseda komisie,  Milan Parkáni a Ing. Pavel 

Ďuriš - členovia komisie 

 

II. berie na vedomie 

určenie overovateľov zápisnice: Ivan Ďurčok a Slavomír Jakuš  

a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová  

 

Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 

 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 3/ Vzdanie sa mandátu starostu obce Príbelce 

     Zástupca starostu obce podal informáciu, že sa starosta obce Príbelce Ing. Pavel Kollár dňa 

18. 12. 2012 písomne vzdal mandátu starostu obce Príbelce ku dňu 31. 12. 2012. Zároveň 

konštatoval, že mandát starostu obce Príbelce Ing. Pavla Kollára zanikol podľa § 13a ods. 1 

písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 3/2013 zo dňa 04.01.2013: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I. berie na vedomie  

že starosta obce Príbelce Ing. Pavel Kollár, sa dňa 18.12.2012, písomne vzdal mandátu 

starostu obce Príbelce ku dňu 31.12.2012, 

II. konštatuje 

že mandát starostu obce Príbelce Ing. Pavla Kollára zanikol podľa § 13a ods. 1 písm. c/ 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovalo sa nasledovne: 

 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 

 

     Ďalej zástupca starostu obce konštatoval, že v súlade s § 13b ods. 4 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, úlohy starostu obce v plnom 

rozsahu plní od 01. 01. 2013 zástupca starostu až do zloženia sľubu novozvoleného starostu 

obce.  

     Zástupca starostu obce informoval poslancom OZ, že je nevyhnutné čo najskôr predložil 

žiadosť o vyhlásenie nových volieb starostu obce Príbelce podľa § 48 ods. 1 písm. d/ zákona 

SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, 

predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. 

 

Uznesenie č. 4/2013 zo dňa 04.01.2013: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I. konštatuje,  

že v súlade s § 13b ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov úlohy starostu obce v plnom rozsahu plní od 01.01.2013 Ing. Tibor 

Čierny, zástupca starostu obce Príbelce až do zloženia sľubu novozvoleného starostu obce, 

II. žiada 

zástupcu starostu obce Príbelce, predložiť žiadosť o vyhlásenie nových volieb starostu obce 

Príbelce podľa § 48 ods. 1 písm. d/ zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, predsedovi Národnej rady Slovenskej 

republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v termíne do 

10.01.2013. 

 

Za tieto návrhy sa hlasovalo nasledovne: 

 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 

 

Bod 4/ Riešenie situácie so zastupovaním starostu 

      Zástupca starostu obce oboznámil poslancov OZ s možnosťami vykonávať zastupovanie 

starostu obce. Jednou z možností navrhol, aby si poslanci OZ zvolili spomedzi seba jedného 

poslanca, ktorý by vykonával zastupovanie starostu obce. Ďalšiu možnosť navrhol 

vykonávanie zastupovania starostu obce zástupcom starostu obce na čiastočný úväzok bez 

nároku na mzdu alebo celý úväzok s nárokom na mzdu.  
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     Pán Parkáni navrhol, aby sa zvolil prednosta obecného úradu alebo určil spomedzi 

pracovníkov obecného úradu pracovník, ktorý by plnil úlohy starostu až do zloženia sľubu 

novozvoleného starostu obce, to znamená, že na dobu určitú, čím by sa ušetrili finančné 

prostriedky. 

     Ako občan sa do diskusie k bodu prihlásil Mgr. Bosman sa opýtal Ing. Tibora Čierneho, či 

ak mu nebude vyplatená mzda za vykonávanie zastupovania starostu obce na čiastočný 

úväzok, môžu mu poslanci navrhnúť odmenu. 

     Ing. Čierny odpovedal, že navrhnutie a odsúhlasenie odmeny je vecou poslancov OZ. 

 

     Pán Parkáni sa opýtal Ing. Tibora Čierneho, ako prebehlo odovzdanie majetku obecného 

úradu zástupcovi starostu obce.  

     Ing. Čierny informoval o spisovaní protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku obce, jeho 

aktívach a pasívach.  

 

     Pán Parkáni navrhol, aby bolo odstupné odchádzajúcemu starostovi obce Ing. Pavlovi 

Kollárovi vyplatené v splátkach na základe vypracovaného splátkového kalendára.  

 

     Ing. Čierny navrhol zvolať ďalšie zasadnutie OZ dňa 24. januára 2013 o 18:00 hod. Do 

uvedeného času zástupca starostu obce Ing. Tibor Čierny bude vykonávať zastupovanie 

starostu obce na ¼ úväzok bez nároku na mzdu. Súčasne sa zabezpečí vykonanie odovzdania 

majetku obce zástupcovi starostu obce Ing. Tiborovi Čiernenu od odchádzajúceho starostu 

obce. 

 

Uznesenie č. 5/2013 zo dňa 04.01.2013: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I. berie na vedomie 

Zástupca starostu obce Ing. Tibor Čierny do 24. 01. 2013 bude vykonávať zastupovanie 

starostu obce na ¼ úväzok bez nároku na mzdu. 

II. ukladá 

Zabezpečiť vykonanie odovzdania majetku obecného úradu zástupcovi starostovi obce Ing. 

Tiborovi Čiernemu od odchádzajúceho starostu obce. 

Termín: do 24.01.2013 

 

Za tieto návrhy sa hlasovalo nasledovne: 

 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 

 

 

Bod 5/ Rôzne 

     Mgr. Vozár upozornil na jamu pri vstupnej ceste k dome smútku a následne sa opýtal       

p. Parkániho, či nevie zabezpečiť zasypanie jamy štrkom pri dome smútku. 

     Pán Parkáni mu odpovedal, že dážď štrk vymyje.  

 

 

Bod 6/ Diskusia 

     Do diskusie sa prihlásil z radov prítomných občanov p. Kollár, ktorý konštatoval, že by sa 

malo zrušiť oprávnenie vydané starostom obce zástupcovi starostu obce, z dôvodu 

vyplývajúcich obmedzení v tomto oprávnení. Následne konštatoval, že na zasadnutí OZ nie je 

prítomný odchádzajúci starosta obce Ing. Pavel Kollár. 
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Bod 7/ Návrh na uznesenie 

Mgr. Vozár prečítal uznesenia OZ, ktoré jednohlasne schválili všetci prítomní poslanci OZ,   

t. j. 6 zo 6 prítomných poslancov. 

 

 

Bod 8/ Záver 

Zástupca starostu obce sa poďakoval poslancom OZ a hosťom za aktívnu účasť na zasadnutí 

OZ, skonštatoval, že program mimoriadneho zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za 

ukončené. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Lupová        .......................................   

 

 

Overovatelia: 

 

Ivan Ďurčok   .......................................... 

 

Slavomír Jakuš   .......................................... 

 

 

Zápisnica napísaná dňa 04.01.2013 

 

 

 

 

 

 

                .......................................... 

            Ing. Tibor Čierny 

        zástupca starostu obce  


